
Custom Loop 
van afval tot impactvol product



Wilt u zich onderscheiden én meters maken op duurzaamheid?
Krijgt u wel eens buikpijn van al het afval dat in uw organisatie vrijkomt? 
Oude meubels, verpakkingsmaterialen, promotiespullen, bedrijfskleding, 
noem maar op. Vaak zijn die materialen nog heel waardevol en kunnen 
ze prima gebruikt worden voor een nieuw product. Wij helpen met 
een persoonlijk ontwerptraject. Met als eindresultaat een 
bijzonder eindproduct gemaakt van uw eigen afval. Dat ook 
nog eens bijdraagt aan uw duurzaamheidsdoelstellingen. 
De Custom Loop.

Zonde toch, om al die spullen 
zo maar af te danken? 
Geef een tweede leven aan uw afval en maak indruk 
met een nieuw product dat past bij uw organisatie

Jaarlijks verwerken wij 45 miljoen ton afval
Bij PreZero weten we alles van afval. Want daar zijn wij elke dag mee bezig. Samen met partners zoe-
ken we continu naar nieuwe mogelijkheden om van afval weer grondstoffen te maken voor nieuwe 
producten. Zo zetten we elke dag stappen naar zero waste.

Samen met VerdraaidGoed: de beste circulair ontwerpers
Bij VerdraaidGoed werken ze elke dag aan een wereld zonder verspilling. Industrieel ontwerpers 
en creatieve denkers die al meer dan 15 jaar producten bedenken én ontwikkelen van afval. Voor 
kleine én grote bedrijven zoals NS en PostNL.

Een betrouwbaar netwerk van de beste én eerlijke verwerkers
“ We werken alleen met de beste verwerkers. Of het nou gaat om een naaiatelier of werkplaats. 
We kennen onze partners en weten precies wat we aan elkaar hebben. Daarom kunnen we 
de kwaliteit én het maatwerk leveren dat nodig is voor circulaire producten.”

Lisanne Addink - VerdraaidGoed



Een product dat past bij uw doelen
De ene organisatie wil vooral medewerkers inspireren. 
De andere wil een circulaire showcase bouwen. Weer 
een ander wil een duurzaam gebouw inrichten met 
oude materialen. Wat uw doel ook is, wij zorgen ervoor 
dat het eindproduct naadloos aansluit.

In co-creatie met collega’s 
U bent onderdeel van het ontwerptraject. Samen 
met 4-6 collega’s zit u aan de knoppen van het 
ontwikkeltraject, zo intensief als uzelf wilt. Dit geeft 
energie én het beste resultaat.

Gemaakt van jullie eigen afval
Het startpunt is uw afval. Dat blijft het ook. Samen met 
u kijken we hoe een afvalstroom optimaal te verwerken 
is op weg naar een eindproduct.

Voldoen aan circulaire criteria
Natuurlijk toetsen wij de verwerking en de eind- 
producten aan onze criteria. De producten hebben 
écht een goed verhaal.

Goede en degelijke kwaliteit
Wij werken alleen met ervaren industrieel ontwerpers. 
Zodat een product ook staat als een huis. Goed getest 
en geoptimaliseerd voordat het de productie in gaat.

Geen gedoe, wij regelen het
Wij werken met verschillende specialisten en 
partners, maar daar heeft u geen omkijken naar. Onze 
projectmanagers zijn uw enige aanspreekpunt voor 
alles wat geregeld moet worden.

Geen onaangename verrassingen
We analyseren de afvalstroom. Wat kunnen we 
precies met de materialen? Zo toetsen we vooraf of 
het gewenste resultaat haalbaar is. U ontvangt een 
duidelijke offerte voordat de productie begint. Zo weet 
u precies waar u aan toe bent. 

Custom Loop:
in 12 weken van afval tot impactvol product 

“ Wij zijn samen met VerdraaidGoed aan 
de slag gegaan om kansrijke reststromen 
te identificeren en deze weer waardevol 
in te zetten. Dat heeft geleid tot veel 
bewustwording en nieuwe toepassingen 
voor ons koffiedik!”

Gemeente Gouda



Projectmanager 
Eén contactpersoon die alles van A 
tot Z  coördineert en ook de sessies 

en afstemming regelt. 

Heldere offerte
Geen twijfel over de mogelijk-

heden, volumes en de prijs van de 
producten.  

Creatieve sessie 
Samen komen we tot de beste ideeën. 

Welke producten passen bij uw 

organisatie?    

Kick-off
Aftrap met 4-6 van uw collega’s, als 
startpunt voor dit innovatietraject.      

Inspiratie toolkit 
Vergroot de impact met onze toolkit 

vol handige communicatie-middelen 
en inspirerende tips.

Een impactvol product
Een mooi en tastbaar product als 

resultaat, dat bijdraagt aan uw 
doelstellingen.

Materiaalcheck
We analyseren de afvalstroom.  

Wat kunnen we hiermee?

Documentatie
We leggen alles netjes voor u vast. 
Zo kunt u alle stappen terugvinden 

en delen, bijvoorbeeld met collega’s.

Sample
Kijk en voel zelf hoe uw  

product eruit komt te zien.     

Wat zit er standaard in onze  
Custom Loop?

Maak uw organisatie 
een stap duurzamer
Custom Loop
Ontwikkel uw eigen product van afval met collega’s 
én een ervaren industrieel ontwerper.



Custom Loop:
Zo werkt het!

  Draagt direct bij aan uw doelen
  Co-creatie met collega’s en  

  ontwerpers
  Zorgvuldige materiaalanalyse
  Impactvol eindproduct
  Draagt bij aan duurzaamheid

Ontwikkel een impactvol product 

€ 9.500,-
Inclusief projectmanagement, kick-off, creatieve sessie, productontwerp, 
materiaalanalyse, documentatie, sample en communicatietools.

Exclusief: BTW en definitieve productiekosten (die zijn afhankelijk van 
productkeuzes en volume).

Meer weten? 
 
Vraag uw accountmanager voor meer informatie. 
U kunt ons ook bereiken per mail of telefoon: 

Voor bedrijven 
nationalsales.nl@prezero.com, 088 102 34 45

Voor gemeentes en overheden
overheidsdiensten.nl@prezero.com, 088 102 34 47

Opstart

Is iedereen  
aan boord? 

Hebben we de  
doelstelling scherp?

Wat kunnen we  
precies met deze  

afvalstroom?
Welke ideeën  

zijn er allemaal?

Hoe ziet het 
product er straks 

echt uit?
Welk product kiezen 
we en wat kost het?

Uw product wordt 
nu echt gemaakt!

Kick-off Analyse Creatieve
fase

Verdieping 
en voorbeeld

Voorstel 
en offerte

Productie

Fa
se

/m
om

en
t

“ Bewust worden van de waarde van afval is een belangrijke 
stap naar een meer duurzame organisatie. Door samen in 
zo’n traject te stappen en een bijzonder product van je eigen 
afval te realiseren kan je echt impact maken.”

Wim Mur, Key Accountmanager PreZero


